
 

 

TM 28 - 2ª SÉRIE - LUCIA – GRAMÁTICA 
 
FUNÇÃO SINTÁTICA DOS PRONOMES RELATIVOS 
 
As orações subordinadas ADJETIVAS são introduzidas por um pronome relativo que se refere a um antecedente 
da oração principal. Esse pronome relativo desempenha a mesma função sintática do seu antecedente. 
Exemplo: 
·         sujeito: 
Eu me refiro às coisas [que vão de mal a pior.] 
O pronome relativo substitui coisas, sendo o sujeito de "vão de mal a pior"  
 
O homem [que trabalha] acumula riquezas. 
(o pronome relativo que substitui homem – o homem trabalha. Se homem é sujeito, o pronome relativo que 
também será sujeito)  
 
·         objeto direto: 
Os livros [que li] me enriqueceram muito. 
(que substitui os livros –  li os livros. Se livros é objeto direto, o pronome relativo que também é objeto direto.)  
 
·         objeto indireto: 
As pessoas [de quem gostamos] compareceram à festa. 
(quem substitui as pessoas – gostamos das pessoas – das pessoas é objeto indireto, logo o pronome relativo  
que também é objeto indireto)   
 
·         predicativo do sujeito: 
O aluno dedicado, [que ele sempre foi,] hoje está recebendo sua devida recompensa. 
(que substitui o aluno dedicado – ele sempre foi  o aluno dedicado  – o aluno dedicado é  predicativo do  
sujeito, logo  o pronome relativo que também é predicativo do sujeito) 
 
·         predicativo do objeto: 
Ele não é mais o homem honesto [que todos julgavam até o ano passado]. 
(que substitui o homem honesto – todos o julgavam  honesto – o homem é objeto direto e honesto é 
predicativo do objeto, logo  o pronome relativo que também é predicativo do objeto)  
 
 ·         complemento nominal: 
O ator [a que fizeram referência] foi premiado. 
(que substitui o ator – fizeram referência ao ator que é complemento nominal de referência, logo, o pronome 
relativo que é complemento nominal)  
 
  ·         adjunto adnominal: 
O garoto [cujo pai é delegado] deverá seguir a carreira do pai. (cujo pai= pai do garoto) 
 
(cujo substitui o garoto – o pai do garoto é delegado – se  do garoto é adjunto adnominal, logo  o pronome 
relativo cujo também é adjunto adnominal.) 
 
   ·         agente da passiva: 
O médico [por quem fui atendida] deixou-me bem à vontade. 
(quem substitui o médico –  fui atendida pelo médico. Se médico é agente da passiva, o pronome relativo quem 
também é agente da passiva)  
 
·      adjunto adverbial: 
A cidade [onde] é bastante tranquila. 
onde substitui a cidade – moro na cidade =  adjunto adverbial de lugar , logo o pronome relativo onde também 
é adjunto adverbial) 
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EXERCÍCIOS 
 
I. A palavra ”Que” é pronome relativo nas frases que seguem. Dê a sua função sintática: 

1) Esta é a casa em que nasci.  ______________________________ 
2) A informação de que mais gostei foi aquela:______________________________ 
3) Há sempre solidão em torno dos que caem:______________________________ 
4) Tudo o que vem do acaso carece de firmeza  ______________________________ 
5) Ninguém pode ter tudo aquilo que deseja: ______________________________ 
6) Eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou: ________________________________ 
7) “É teu amigo aquele que na ocasião do perigo te ajuda”____________________________ 
8) A demora excita sempre os que amam: ______________________________ 
9) O conto a que fazes referências não é tão importante assim: _______________________ 
10) Ela me fez uma pergunta a que- não poderia responder:  
11) O animal de que mais tenho medo é o urso:______________________________ 
12) De que conversaremos hoje? ______________________________  

 
II. Dê a função sintática dos pronomes  relativos nas frases adjetivas abaixo:  

1. Leia o livro que ele indicou.  
2. Ele é uma pessoa que sempre me ajudou.  
3. Esta não é uma ação de que se possa ter orgulho.  
4. Pegue o material de que precisamos.  
5. A rua onde moramos é arborizada.  
6. Não sei o que ele me trouxe.  
7. A morte é a única coisa de que tenho medo.  
8. Muitas foram as palavras a cujo peso nos dobramos.  
9. Era grande a multidão por quem ela foi rodeada.  

 
III. Dê a função sintática dos pronomes relativos nas frases a seguir. 

a) Chovia muito no dia em que cheguei de viagem. 
b) Ela é uma das poucas pessoas em quem ele tem confiança. 
c) É bastante moderna a estação de trem onde desembarcamos. 
d) Os alunos cujos trabalhos serão expostos no pátio devem procurar o professor de artes. 
e) Há, na vida, momentos em que devemos ter muita coragem. 

 
IV. Use um pronome relativo e junte as duas orações, formando um período composto. Depois, dê a função 

sintática do pronome relativo que você usou em cada caso. 
a) Essas são as fotos. Preciso dessas fotos. 
b) Esse homem quer falar com o delegado. O carro desse homem foi roubado. 
c) A cidade atrai muitos turistas. Meu primo mora nessa cidade. 
d) Vamos conversar com o professor. Esse professor vai aplicar o teste amanhã. 
e) Não vi essas fotos polêmicas. Muita gente escreveu sobre essas fotos nos jornais. 

 
V. Complete com o pronome relativo QUEM antecedido da preposição adequada. Depois identifique a oração 

subordinada adjetiva. 
a) Chame o rapaz __________________ o gerente está conversando. 
b) Meu tio Roberto é uma pessoa _________________ tenho muito respeito. 
c) Ela não tem muitas amigas ________________ possa conversar sobre isso. 
d) Não conheço o homem _______________ ele entregou o envelope. 
e) O presidente é a pessoa _______________ todos esperam uma resposta. 

 
 
 
 


